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Yttrande över Svensk kärnbränslehantering AB:s
kompletterande yttrande i ärendet om tillståndsprövning
enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet av
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvar
av använt kärnbränsle och kärnavfall
M2018/00221/Ke

Ärende
Länsstyrelsen i Kalmar län har getts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda
kompletterande yttrande från Svensk kärnbränslehantering AB.
Bakgrund
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har via Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
och dess föregångare Statens kärnkraftinspektion gett in följande ansökningar till
regeringen om tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
(kärntekniklagen):
– Ansökan om tillstånd till uppförande, innehav och drift av inkapslingsanläggning
och centralt mellanlager för använt kärnbränsle vid Simpevarp, Oskarshamns
kommun samt
– Ansökan om tillstånd till uppförande, innehav och drift av en kärnteknisk
anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall vid Forsmark,
Östhammars kommun.
Dessa ansökningar har remissbehandlats och granskats av SSM som 2018-01-23
överlämnat dem till regeringen tillsammans med ett yttrande (M2018/00221/Ke).
SKB har enligt skrivelse från Miljö- och energidepartementet (2018-06-01) givits
tillfälle att yttra sig över Mark- och miljödomstolens (MMD) yttrande avseende
tillåtlighet enligt miljöbalken för anläggningarna i de delar som har relevans för
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ärendet enligt kärntekniklagen samt att inkomma med förslag på sådana särskilda
villkor som regeringen kan meddela i samband med beslut om tillstånd enligt
kärntekniklagen. SKB har även enligt senare skrivelser från departementet givits
tillfälle att yttra sig över yttranden och skrivelser från Torbjörn Åkermark, Peter
Szákalos med flera, Naturskyddsföreningen och MKG, Herbert Henkel och NilsAxel Mörner samt SSM.
Sammanfattning av SKB:s synpunkter
SKB anser att det övergripande resultatet av genomförda kompletterande studier och
analyser är, att den viktigaste slutsatsen i säkerhetsanalysen är oförändrad. Ett
slutförvar som byggs enligt KBS-3-metoden i Forsmark är långsiktigt säker och
uppfyller SSM:s krav på säkerhet efter förslutning. Därmed kan regeringen ge
tillstånd till slutförvar för använt kärnbränsle enigt KBS-3-metoden.
SSM har identifierat ett fortsatt utvecklingsbehov som kopplar till platsanpassning
och fortsatt detaljering av Kärnbränsleförvarets utformning och dess långsiktiga
utveckling. SSM:s sammanvägda bedömning är dock att dessa frågor inte påverkar
grunderna i det av SKB redovisade slutförvarskonceptet eller möjligheten att inför ett
idrifttagande visa uppfyllelse av SSM:s krav på strålsäkerhet. Utvecklingsbehovet
bedöms av SSM vara hanterbart med rimliga kommande åtgärder under en fortsatt
stegvis prövning enligt kärntekniklagen och SKB bedöms ha möjlighet och förmåga
att genomföra det arbete som behövs. I sitt yttrande tillstyrker SSM därför att tillstånd
enligt kärntekniklagen ges till Kärnbränsleförvaret.
Sammantaget finner SKB att det finns förutsättningar för regeringen att ge tillstånd
till Kärnbränsleförvaret i enlighet med SKB:s yrkande därom.
SKB konstaterar vidare att SSM tillstyrkt de yrkande som framställts avseende Clab
och Clink och att det finns förutsättningar att meddela tillstånd för dessa.
Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen delar SKB:s slutsatser och anser att det finns förutsättningar för
regeringen att lämna tillstånd enligt kärntekniklagen.
De som deltagit i beslutet
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef för Tillväxt- och
miljöavdelningen Eva Brynolf, efter föredragning av chefen för Miljöenheten Åsa
Axheden.
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Detta beslut har undertecknats digitalt. Handlingen är fastställd i Länsstyrelsens
elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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